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成立目的與現況

文藻外語大學華語中心成立於 年 月，2002 9 其目的在因應各國人士熱切

的華語學習需求，為本校國際學生及南部外籍人士提供華語學習的場域，

訓練其華語能力，為日後在台研習或生活溝通奠定基礎。藉由本中心的成

立，本校得以更加落實以語文教育溝通中西文化，邁向世界舞台之整體發

展。

本中心之課程及教材，符合各級程度學生的需求，依學生的華語學習

狀況而精心設計，除了初階課程三級及中階課程五級外，另有高階會話、

商業、文學、新聞時事、短文寫作、遊學華語等各式主題，期使學生透過

多元實用的素材，強化聽、說、讀、寫等溝通技能，而能以適當的華語表

達，活用於日常生活中，進而具備欣賞中華文化之能力。

本中心亦致力於華語師資培訓，每年定期開辦華語師資培訓班，特聘

華語教學界具學術地位且富教學經驗之名師，講授華語教學之各項相關專

題，使有志於華語教學者，得以藉此提升自身的華語教學技能，未來可以

在實際的教學上有效地運用。

綜上所述，本中心的發展重點有：發展多元之語言與文化課程、推動

短期來台之華語遊學團、培訓全方位之精良華語師資、研發創意之華語教

材。

華語中心網址Website: http://c040.wzu.edu.tw

電話 Tel: 07-342-6031 ext. 3302, 3303, 3306

傳真 Fax: 07-3464672

電子信箱 Email:clc@mail.wzu.edu.tw

地址 高雄市民族一路900號 （華語中心）

　　 900 Mintsu 1st Road Kaohsiung 807, Taiwan R.O.C
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Mục đích thành lập và vài 
nét về Trung tâm

Trung tâm tiếng Hoa trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo được thành lập vào 
tháng 9 năm 2002, với mục đích đáp ứng nhu cầu học tiếng Hoa vô cùng cấp 
thiết của bạn bè các nước trên Thế giới. Đây là nơi các bạn sinh viên quốc tế 
của trường và người nước ngoài ở khu vực phía Nam Đài Loan đến trau dồi 
và rèn luyện trình độ tiếng Hoa, làm nền tảng cho việc học tập và sinh sống 
sau này của họ tại Đài Loan. Việc thành lập Trung tâm cũng giúp thúc đẩy việc 
giao lưu văn hoá Đông Tây thông qua đào tạo ngôn ngữ của trường đi vào 
thực tiễn hơn, hướng đến sự phát triển toàn diện trên vũ đài quốc tế. 

Chương trình đào tạo và giáo trình của Trung tâm phù hợp với nhu cầu của 
tất cả các học viên ở các trình độ khác nhau, được thiết kế tỉ mỉ theo tình 
hình thực tế của học viên. Ngoài 3 lớp thuộc trình độ Sơ cấp và 5 lớp thuộc 
trình độ Trung cấp, còn có các lớp như Đàm thoại cao cấp, Thương mại, Văn 
học, Tin tức thời sự, Viết văn, Tiếng hoa du học. Hy vọng học viên có thể 
thông qua các chương trình đào tạo đa dạng và thực dụng, nâng cao các kỹ 
năng Nghe- Nói- Đọc- Viết, có thể biểu đạt tiếng Hoa một cách thuần thục, 
vận dụng một cách linh hoạt trong cuộc sống thường ngày, đồng thời tăng 
cường khả năng cảm thụ văn hoá Trung Hoa.

Trung tâm cũng đầu tư vào công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, hằng 
năm đều tổ chức theo định kỳ lớp bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt mời các 
chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật và có kinh nghiệm 
giảng dạy phong phú trong ngành đến truyền thụ những kiến thức có liên 
quan đến lĩnh vực dạy và học tiếng Hoa, giúp cho những ai yêu thích ngành 
giảng dạy tiếng Hoa, có thể thông qua cơ hội này để nâng cao kỹ năng giảng 
dạy, giúp ích cho công tác giảng dạy thực tiễn sau này.

Nói chung, trọng tâm phát triển của trung tâm bao gồm: đa dạng hoá các 
chương trình đào tạo về ngôn ngữ và văn hoá, thúc đẩy các chương trình du 
học tiếng Hoa ngắn hạn tới Đài Loan, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ưu tú toàn 
diện, nghiên cứu và biên soạn giáo trình tiếng Hoa.

Website: http://c040.wzu.edu.tw
Điện thoại: 07-342-6031 ext. 3302, 3303, 3306
Fax: 07-3464672
Email: clc@mail.wzu.edu.tw
Địa chỉ: 900 Mintsu 1st Road Kaohsiung 807, Taiwan R.O.C
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教學特色

一、兼顧理論與實務教學。

二、開設小班制初階、中階、高階等分級訓練課程。

三、結合在地生活，將文化融入於語言學習。

四、利用本校各系所及國內外學校資源，提供課業輔導；積極推動與公、

民營機構之合作，拓展學生視野與華語運用之經驗。

學習資源

一、專設「數位華語教材自學實驗室」一間，研發 E 化華語教材，建立學

習網站供學生自學。此外，本中心備有多套循序漸進之華語學習軟

體，強化學生聽、說、讀、寫、打（字）之全語言能力。

二、每期提供免費課後輔導及免費課程講座。

三、本中心學生可使用校內相關資源，如數位華語自學實驗室、圖書館、

健身房、視聽中心、學校餐廳等。　
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中心活動

本中心提供學生多元的學習方式，不定期舉辦節慶文化活動、華語相

關競賽、校外參訪，學生亦有機會參加學校的運動會與園遊會等活動。

獎學金

依據教育部及外交部公布之華語文獎學金相關辦法辦理。

 

華語師資培訓班

為推動華語師資培訓並儲備本校華語師資，每年定期舉辦海內外優秀

華語教師培訓課程。凡具國內外各公私立大學學歷或大專在學學生，不限

科系均可報名參加。結業於他校華語師資班學員，亦歡迎選修進階課程。

學員培訓期滿，結業考試成績及格，並符合相關規定者，由本校發予

結業證書。成績優良者，可延聘為本校華語中心兼任教師，有機會透過本

校推薦，參加教育部甄選至國外大學任教。

教育部華語文獎學金網頁連結：http://www.edu.tw/bicer/index.aspx

→進入「華語專區」
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Đặc điểm giảng dạy của Trung tâm

Đặc điểm giảng dạy của Trung tâm
1.Chú trọng cả lý luận lẫn thực tiễn dạy học.
2.Mở các lớp đào tạo quy mô nhỏ với các trình độ Sơ cấp, Trung cấp đến Cao 

cấp.
3.Đưa những nội dung về văn hóa vào trong chương trình giảng dạy.
4.Tận dụng các cơ sở thiết bị của các khoa trong trường và các trường trong 

nước, cung cấp các lớp phụ đạo, tích cực hợp tác với các tổ chức công lập 
cũng như tư nhân để cùng phát triển, mở rộng tầm nhìn của học viên và 
tạo cơ hội cho họ vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn.

Trang thiết bị học tập
1.Thiết lập Phòng thực nghiệm tự học với giáo trình tiếng Hoa điện tử, nghiên 

cứu và phát triển giáo trình tiếng Hoa điện tử, thành lập trang Web tự học 
cho học viên. Ngoài ra, Trung tâm còn có các phần mềm học tiếng Hoa theo 
các trình độ từ dễ đến khó, giúp học viên nâng cao toàn diện các kỹ năng 
nghe, nói, đọc, viết, đánh máy.

2.Mỗi học kỳ đều cung cấp các chương trình phụ đạo miễn phí sau giờ học và 
các buổi toạ đàm miễn phí cho học viên.

3.Học viên của Trung tâm có thể sử dụng các thiết bị trong trường, như 
Phòng thực nghiệm tự học với giáo trình tiếng Hoa điện tử, thư viện, phòng 
tập thể dục, Trung tâm nghe nhìn, căn-tin trường...

Các hoạt động của Trung tâm
     Trung tâm cung cấp các phương thức học tập đa dạng phong phú cho học 
viên, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, các cuộc thi liên quan 
đến tiếng Hoa, các chương trình tham quan giao lưu ngoại khoá. Ngoài ra, 
học viên còn có cơ hội tham gia các hoạt động của trường như Hội thao, ngày 
Hội trường…
Học bổng
     Phối hợp với các chương trình học bổng tiếng Hoa của Bộ giáo dục và Bộ 
ngoại giao Đài Loan.
     Thông tin học bổng tiếng Hoa của Bộ giáo dục, vui lòng tham khảo tại: 
http://www.edu.tw/bicer/index.aspx -> vào “Huayu zhuanqu”.
Lớp đào tạo bồi dưỡng giáo viên
     Để mở rộng chương trình đào tạo giáo viên và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 
dạy tiếng Hoa cho trường, hằng năm Trung tâm định kì mở lớp bồi dưỡng 
giáo viên ưu tú trong và ngoài nước. Đối tượng chiêu sinh là những người đã 
tốt nghiệp đại học công lập và tư thục trong và ngoài nước, các bạn đang 
theo học cao đẳng đều được tham gia, không phân biệt chuyên ngành. Đồng 
thời hoan nghênh các học viên đã tốt nghiệp các khoá đào tạo giáo viên tiếng 
Hoa tại các trường khác đến tham gia học các chương trình nâng cao.
     Sau khi kết thúc kì học, vượt qua bài kiểm tra cuối khóa và phù hợp các 
quy định liên quan khác, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của trường. 
Những học viên có kết quả thi cao sẽ có cơ hội được tuyển dụng trở thành 
giáo viên tiếng Hoa của Trung tâm, hoặc sẽ được giới thiệu dự tuyển đảm 
nhiệm vai trò giảng dạy tiếng Hoa tại các trường Đại học ở nước ngoài theo 
chương trình của Bộ giáo dục.
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三、本中心學生可使用校內相關資源，如數位華語自學實驗室、圖書館、

健身房、視聽中心、學校餐廳等。　

�
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中心活動

本中心提供學生多元的學習方式，不定期舉辦節慶文化活動、華語相

關競賽、校外參訪，學生亦有機會參加學校的運動會與園遊會等活動。

獎學金

依據教育部及外交部公布之華語文獎學金相關辦法辦理。

 

華語師資培訓班

為推動華語師資培訓並儲備本校華語師資，每年定期舉辦海內外優秀

華語教師培訓課程。凡具國內外各公私立大學學歷或大專在學學生，不限

科系均可報名參加。結業於他校華語師資班學員，亦歡迎選修進階課程。

學員培訓期滿，結業考試成績及格，並符合相關規定者，由本校發予

結業證書。成績優良者，可延聘為本校華語中心兼任教師，有機會透過本

校推薦，參加教育部甄選至國外大學任教。

教育部華語文獎學金網頁連結：http://www.edu.tw/bicer/index.aspx

→進入「華語專區」
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Đặc điểm giảng dạy của Trung tâm

Đặc điểm giảng dạy của Trung tâm
1.Chú trọng cả lý luận lẫn thực tiễn dạy học.
2.Mở các lớp đào tạo quy mô nhỏ với các trình độ Sơ cấp, Trung cấp đến Cao 

cấp.
3.Đưa những nội dung về văn hóa vào trong chương trình giảng dạy.
4.Tận dụng các cơ sở thiết bị của các khoa trong trường và các trường trong 

nước, cung cấp các lớp phụ đạo, tích cực hợp tác với các tổ chức công lập 
cũng như tư nhân để cùng phát triển, mở rộng tầm nhìn của học viên và 
tạo cơ hội cho họ vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn.

Trang thiết bị học tập
1.Thiết lập Phòng thực nghiệm tự học với giáo trình tiếng Hoa điện tử, nghiên 

cứu và phát triển giáo trình tiếng Hoa điện tử, thành lập trang Web tự học 
cho học viên. Ngoài ra, Trung tâm còn có các phần mềm học tiếng Hoa theo 
các trình độ từ dễ đến khó, giúp học viên nâng cao toàn diện các kỹ năng 
nghe, nói, đọc, viết, đánh máy.

2.Mỗi học kỳ đều cung cấp các chương trình phụ đạo miễn phí sau giờ học và 
các buổi toạ đàm miễn phí cho học viên.

3.Học viên của Trung tâm có thể sử dụng các thiết bị trong trường, như 
Phòng thực nghiệm tự học với giáo trình tiếng Hoa điện tử, thư viện, phòng 
tập thể dục, Trung tâm nghe nhìn, căn-tin trường...

Các hoạt động của Trung tâm
     Trung tâm cung cấp các phương thức học tập đa dạng phong phú cho học 
viên, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, các cuộc thi liên quan 
đến tiếng Hoa, các chương trình tham quan giao lưu ngoại khoá. Ngoài ra, 
học viên còn có cơ hội tham gia các hoạt động của trường như Hội thao, ngày 
Hội trường…
Học bổng
     Phối hợp với các chương trình học bổng tiếng Hoa của Bộ giáo dục và Bộ 
ngoại giao Đài Loan.
     Thông tin học bổng tiếng Hoa của Bộ giáo dục, vui lòng tham khảo tại: 
http://www.edu.tw/bicer/index.aspx -> vào “Huayu zhuanqu”.
Lớp đào tạo bồi dưỡng giáo viên
     Để mở rộng chương trình đào tạo giáo viên và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 
dạy tiếng Hoa cho trường, hằng năm Trung tâm định kì mở lớp bồi dưỡng 
giáo viên ưu tú trong và ngoài nước. Đối tượng chiêu sinh là những người đã 
tốt nghiệp đại học công lập và tư thục trong và ngoài nước, các bạn đang 
theo học cao đẳng đều được tham gia, không phân biệt chuyên ngành. Đồng 
thời hoan nghênh các học viên đã tốt nghiệp các khoá đào tạo giáo viên tiếng 
Hoa tại các trường khác đến tham gia học các chương trình nâng cao.
     Sau khi kết thúc kì học, vượt qua bài kiểm tra cuối khóa và phù hợp các 
quy định liên quan khác, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của trường. 
Những học viên có kết quả thi cao sẽ có cơ hội được tuyển dụng trở thành 
giáo viên tiếng Hoa của Trung tâm, hoặc sẽ được giới thiệu dự tuyển đảm 
nhiệm vai trò giảng dạy tiếng Hoa tại các trường Đại học ở nước ngoài theo 
chương trình của Bộ giáo dục.
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華語班課程

初階 (一級〜三級) 

1.訓練實用的口語表達能力，聽、說、讀、寫全方位整合，以達到基礎溝

通無礙之目的。

2.常用生詞 (約787個)、偏重基本句型練習 (約172個)。

中階 (一級〜五級)

1.結合現代生活資訊語料，加強書面溝通能力，使能熟用現代社會語言。 

2.常用生詞 (約1128個)、 進階句型練習 (約230個)。

3.配合語法運用，介紹台灣社會、歷史、地理、文化等主題。

高階選修 (以類別區分)

藝術、商業、會話、思想、哲學、文學導讀、新聞選讀、宗教探討、寫作

練習等。

文化選修課程

台語、棋藝、篆刻、書法、太極拳、中國結、成語故事等。

短期遊學專班

2至8週華語專班，於學期中或寒暑假期間進行均可。可安排寄宿家庭。學

費依教學及活動內容決定。 

夏季班

秋季班

春季班 十一週

十一週

八週

十一週

十一週

學
　
　
期

常規華語班

常規華語班

華語師資培訓班

常規華語班

常規華語班冬季班

Giới thiệu về các chương trình học 
của Trung tâm

Các lớp tiếng Hoa
Sơ cấp ( Cấp 1 – cấp 3)
1.Rèn luyện khả năng biểu đạt khẩu ngữ mang tính thực dụng cao, kết hợp 

đều bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, để có thể đạt được kỹ năng giao tiếp 
cơ bản.

2.Lượng từ vựng thường dùng khoảng 787 từ, và khoảng 172 mẫu câu cơ 
bản.

Trung cấp ( Cấp 1 – Cấp 5 )
1.Kết hợp với các tài liệu ngôn ngữ trong đời sống hiện đại, tăng cường năng 

lực giao tiếp bằng văn bản, để có thể sử dụng thuần thục ngôn ngữ giao 
tiếp xã hội hiện đại.

2.Lượng từ vựng thường dùng khoảng 1128 từ, và khoảng 230 mẫu câu nâng 
cao.

3.Phối hợp vận dụng ngữ pháp, giới thiệu về lịch sử, xã hội, văn hóa, địa lý 
Đài Loan.

Cao cấp tự chọn( chia theo chủ đề)
Nghệ thuật, Thương mại, Đàm thoại, Tư tưởng, Triết học, Thưởng thức tác 
phẩm văn học, Đọc tin tức, Nghiên cứu tôn giáo, Luyện viết…

Các lớp văn hóa tự chọn
Tiếng Đài, Đánh cờ, Khắc chữ, Thư pháp, Thái cực quyền, Kết dây Trung Quốc, 
Thành ngữ…

Các lớp du học tiếng Hoa ngắn hạn
Lớp ngắn hạn với thời gian từ 2 đến 8 tuần, có thể tổ chức mở lớp giữa học 
kỳ hoặc vào các kỳ nghỉ hè, nghỉ đông đều được. Trung tâm có thể giúp học 
viên sắp xếp ở cùng gia đình của người Đài Loan. Học phí sẽ được tính căn cứ 
theo nội dung chương trình học và các hoạt động khác.

Lớp tiếng Hoa chính quy

Lớp tiếng Hoa chính quy

Lớp bồi dưỡng giáo viên

Lớp tiếng Hoa chính quy

Lớp tiếng Hoa chính quy

11 tuần

11 tuần

8 tuần

11 tuần

11 tuần

Lớp mùa Xuân

Lớp mùa Hạ

Lớp mùa Thu

Lớp mùa Đông

Học kỳ
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華語班課程

初階 (一級〜三級) 

1.訓練實用的口語表達能力，聽、說、讀、寫全方位整合，以達到基礎溝

通無礙之目的。

2.常用生詞 (約787個)、偏重基本句型練習 (約172個)。

中階 (一級〜五級)

1.結合現代生活資訊語料，加強書面溝通能力，使能熟用現代社會語言。 

2.常用生詞 (約1128個)、 進階句型練習 (約230個)。

3.配合語法運用，介紹台灣社會、歷史、地理、文化等主題。

高階選修 (以類別區分)

藝術、商業、會話、思想、哲學、文學導讀、新聞選讀、宗教探討、寫作

練習等。

文化選修課程

台語、棋藝、篆刻、書法、太極拳、中國結、成語故事等。

短期遊學專班

2至8週華語專班，於學期中或寒暑假期間進行均可。可安排寄宿家庭。學

費依教學及活動內容決定。 

夏季班

秋季班

春季班 十一週

十一週

八週

十一週

十一週

學
　
　
期

常規華語班

常規華語班

華語師資培訓班

常規華語班

常規華語班冬季班

Giới thiệu về các chương trình học 
của Trung tâm

Các lớp tiếng Hoa
Sơ cấp ( Cấp 1 – cấp 3)
1.Rèn luyện khả năng biểu đạt khẩu ngữ mang tính thực dụng cao, kết hợp 

đều bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, để có thể đạt được kỹ năng giao tiếp 
cơ bản.

2.Lượng từ vựng thường dùng khoảng 787 từ, và khoảng 172 mẫu câu cơ 
bản.

Trung cấp ( Cấp 1 – Cấp 5 )
1.Kết hợp với các tài liệu ngôn ngữ trong đời sống hiện đại, tăng cường năng 

lực giao tiếp bằng văn bản, để có thể sử dụng thuần thục ngôn ngữ giao 
tiếp xã hội hiện đại.

2.Lượng từ vựng thường dùng khoảng 1128 từ, và khoảng 230 mẫu câu nâng 
cao.

3.Phối hợp vận dụng ngữ pháp, giới thiệu về lịch sử, xã hội, văn hóa, địa lý 
Đài Loan.

Cao cấp tự chọn( chia theo chủ đề)
Nghệ thuật, Thương mại, Đàm thoại, Tư tưởng, Triết học, Thưởng thức tác 
phẩm văn học, Đọc tin tức, Nghiên cứu tôn giáo, Luyện viết…

Các lớp văn hóa tự chọn
Tiếng Đài, Đánh cờ, Khắc chữ, Thư pháp, Thái cực quyền, Kết dây Trung Quốc, 
Thành ngữ…

Các lớp du học tiếng Hoa ngắn hạn
Lớp ngắn hạn với thời gian từ 2 đến 8 tuần, có thể tổ chức mở lớp giữa học 
kỳ hoặc vào các kỳ nghỉ hè, nghỉ đông đều được. Trung tâm có thể giúp học 
viên sắp xếp ở cùng gia đình của người Đài Loan. Học phí sẽ được tính căn cứ 
theo nội dung chương trình học và các hoạt động khác.

Lớp tiếng Hoa chính quy

Lớp tiếng Hoa chính quy

Lớp bồi dưỡng giáo viên

Lớp tiếng Hoa chính quy

Lớp tiếng Hoa chính quy

11 tuần

11 tuần

8 tuần

11 tuần

11 tuần

Lớp mùa Xuân

Lớp mùa Hạ

Lớp mùa Thu

Lớp mùa Đông
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不需華語簽證者

1.備妥相關文件(中/英文版)，

  並郵寄至本中心進行審核

．入學申請表一張

．護照或居留證影印本

．照片二張

．保險證明影印本

2.資料審核合格後，將寄發繳

  費資訊

3.繳交新生報名費及學費

4.至華語中心報到，測驗程度，

  並依程度分班

需華語簽證者
1.備妥相關文件(中/英文版)，
  並郵寄至本中心進行審核
．入學申請表一張
．護照影印本
．照片二張
．最高學歷之畢業證書影印本
．財力證明(至少US$2,000)
．健康檢查表正本(須包含3個
  月內HIV，胸部X光及(德國)
　麻疹之檢查結果)
．保險證明：參加教育部提供
  的醫療保險(由文藻代為加
  保，保費NT$1,500/一期)。
．新生報名費 (海外申請者美
  金20元)
2.資料審核合格後，將寄發繳
  費資訊
3.收到繳費證明後，將寄發入
  學許可書
4.開學前兩個星期寄回或傳真
  回覆報到日期
5.憑入學許可書至駐外單位辦
  理簽證
6.至華語中心報到，測驗程度
  ，並依程度分班

中心上班時間：週一 ~ 週五 早上8:10 ~ 12:00  / 下午 1:10 ~ 5:00

請在新學期開始的二週前，具備以下文件至本中心辦理申請入學等手續

Th
ủ

 tụ
c n

h
ập

 h
ọ

c

Thủ tục nhập học
Vui lòng chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết sau đây và gửi đến Trung tâm trước khi 
khai giảng khóa mới hai tuần.

Dành cho đối tượng 
không cần Visa học 
tiếng Hoa
1. Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ 

sau (Tiếng Hoa hoặc tiếng 
Anh) và gửi đến Trung tâm 
để được thẩm duyệt:

‧1 Đơn xin nhập học
‧Bản sao hộ chiếu hoặc Thẻ 

cư trú
‧2 ảnh
‧Bản sao bảo hiểm
2. Sau khi hồ sơ đã được xét 

duyệt, nếu hợp lệ Trung tâm 
sẽ gửi thông báo đóng lệ phí.

3. Đóng phí Đăng ký nhập học 
và học phí.

4. Đến Trung tâm làm thủ tục 
nhập học, kiểm tra phân lớp.

Dành cho đối tượng cần Visa học 
tiếng Hoa

1. Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau (Tiếng Hoa 
hoặc tiếng Anh) và gửi đến Trung tâm để 
được thẩm duyệt:

‧1 Đơn xin nhập học
‧Bản sao hộ chiếu
‧2 ảnh
‧Bản sao Bằng tốt nghiệp cao nhất
‧Giấy chứng minh tài chính (ít nhất 2.000 

USD)
‧Bản gốc Giấy khám sức khỏe (phải bao gồm 

kết quả xét nghiệm HIV, phiếu chụp X-
Quang vùng ngực và phiếu chích ngừa Sởi - 
quai bị - Rubella, trong 3 tháng gần đây)

‧Chứng minh bảo hiểm: Tham gia chương 
trình bảo hiểm y tế của Bộ giáo dục ( 
trường Văn Tảo đại diện mua bảo hiểm, phí 
bảo hiểm mỗi học kỳ là 1500 Đài tệ.)

‧Phí nộp hồ sơ: 20 USD.
2. Sau khi hồ sơ đã được xét duyệt, nếu hợp 

lệ Trung tâm sẽ gửi thông báo đóng lệ phí.
3. Sau khi nhận được giấy chứng nhận đã 

đóng lệ phí, Trung tâm sẽ phát Phiếu báo 
nhập học.

4. Trước khi Khai giảng hai tuần, học viên phải 
gửi thư theo đường bưu điện hoặc gửi Fax 
báo ngày đến làm Thủ tục nhập học.

5. Sử dụng Giấy báo nhập học để đến các Văn 
phòng đại diện của Đài Loan tại nước ngoài 
làm thủ tục xin Visa.

6. Đến Trung tâm làm thủ tục nhập học, kiểm 
tra trình độ và phân lớp.

Thời gian làm việc:  Sáng 8:10-12:00, chiều 1:10-5:00.
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│申請入學

不需華語簽證者

1.備妥相關文件(中/英文版)，

  並郵寄至本中心進行審核

．入學申請表一張

．護照或居留證影印本

．照片二張

．保險證明影印本

2.資料審核合格後，將寄發繳

  費資訊

3.繳交新生報名費及學費

4.至華語中心報到，測驗程度，

  並依程度分班

需華語簽證者
1.備妥相關文件(中/英文版)，
  並郵寄至本中心進行審核
．入學申請表一張
．護照影印本
．照片二張
．最高學歷之畢業證書影印本
．財力證明(至少US$2,000)
．健康檢查表正本(須包含3個
  月內HIV，胸部X光及(德國)
　麻疹之檢查結果)
．保險證明：參加教育部提供
  的醫療保險(由文藻代為加
  保，保費NT$1,500/一期)。
．新生報名費 (海外申請者美
  金20元)
2.資料審核合格後，將寄發繳
  費資訊
3.收到繳費證明後，將寄發入
  學許可書
4.開學前兩個星期寄回或傳真
  回覆報到日期
5.憑入學許可書至駐外單位辦
  理簽證
6.至華語中心報到，測驗程度
  ，並依程度分班

中心上班時間：週一 ~ 週五 早上8:10 ~ 12:00  / 下午 1:10 ~ 5:00

請在新學期開始的二週前，具備以下文件至本中心辦理申請入學等手續

Th
ủ

 tụ
c n

h
ập

 h
ọ

c

Thủ tục nhập học
Vui lòng chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết sau đây và gửi đến Trung tâm trước khi 
khai giảng khóa mới hai tuần.

Dành cho đối tượng 
không cần Visa học 
tiếng Hoa
1. Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ 

sau (Tiếng Hoa hoặc tiếng 
Anh) và gửi đến Trung tâm 
để được thẩm duyệt:

‧1 Đơn xin nhập học
‧Bản sao hộ chiếu hoặc Thẻ 

cư trú
‧2 ảnh
‧Bản sao bảo hiểm
2. Sau khi hồ sơ đã được xét 

duyệt, nếu hợp lệ Trung tâm 
sẽ gửi thông báo đóng lệ phí.

3. Đóng phí Đăng ký nhập học 
và học phí.

4. Đến Trung tâm làm thủ tục 
nhập học, kiểm tra phân lớp.

Dành cho đối tượng cần Visa học 
tiếng Hoa

1. Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau (Tiếng Hoa 
hoặc tiếng Anh) và gửi đến Trung tâm để 
được thẩm duyệt:

‧1 Đơn xin nhập học
‧Bản sao hộ chiếu
‧2 ảnh
‧Bản sao Bằng tốt nghiệp cao nhất
‧Giấy chứng minh tài chính (ít nhất 2.000 

USD)
‧Bản gốc Giấy khám sức khỏe (phải bao gồm 

kết quả xét nghiệm HIV, phiếu chụp X-
Quang vùng ngực và phiếu chích ngừa Sởi - 
quai bị - Rubella, trong 3 tháng gần đây)

‧Chứng minh bảo hiểm: Tham gia chương 
trình bảo hiểm y tế của Bộ giáo dục ( 
trường Văn Tảo đại diện mua bảo hiểm, phí 
bảo hiểm mỗi học kỳ là 1500 Đài tệ.)

‧Phí nộp hồ sơ: 20 USD.
2. Sau khi hồ sơ đã được xét duyệt, nếu hợp 

lệ Trung tâm sẽ gửi thông báo đóng lệ phí.
3. Sau khi nhận được giấy chứng nhận đã 

đóng lệ phí, Trung tâm sẽ phát Phiếu báo 
nhập học.

4. Trước khi Khai giảng hai tuần, học viên phải 
gửi thư theo đường bưu điện hoặc gửi Fax 
báo ngày đến làm Thủ tục nhập học.

5. Sử dụng Giấy báo nhập học để đến các Văn 
phòng đại diện của Đài Loan tại nước ngoài 
làm thủ tục xin Visa.

6. Đến Trung tâm làm thủ tục nhập học, kiểm 
tra trình độ và phân lớp.

Thời gian làm việc:  Sáng 8:10-12:00, chiều 1:10-5:00.



學　費
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1.學費

學　　　期 時 間 費　　　　用

十一週

二～八週

2.結業證書 
學期結束成績合格且缺席未達全期四分之一者，可申請核發結業證書。      

3.退費
(1)若因簽證問題無法入學，已繳納之學費全數退還（報名費不退）。
(2)報名班別因人數不足而無法開班者，所繳費用全數退還。請在開課後一
   週內至華語中心辦理。
(3)自報名繳費後至開班上課日前退班者，學費退90%。
(4)自開班上課日起兩週內申請退費者，學費退50%。
(5)自開班上課日起已逾兩週申請退費者，恕不受理退費手續。
※如符合退費條件，請洽華語中心了解如何辦理。
※持學華語簽證而辦理退費者，將於退費日起三天內通報台灣入出境移民署
  取消其簽證。

(4)付費方式

(5)為因應不同程度學生之需求，以便安排課程，請先與中心預約面談。

信用卡

銀行轉帳

現金

臺灣中小企銀博愛分行

帳號：003-12-800012
戶名：文藻學校財團法人文藻外語大學 

            (請備註:繳付華語中心學費)

9:00 a.m. ~ 3:00 p.m.   於華語中心辦公室繳交

VISA  / MASTER / JCB
9:00 a.m. ~ 3:00 p.m.   於華語中心辦公室繳交

(3)優惠方式
a.新生：每週修習10小時以上之課程，並就讀全期者（須繳報名費）。
　•於註冊期限前完成報名手續（繳齊報名資料與學費）者，學費打95折。
　•於註冊期限後完成報名手續（繳齊報名資料與學費）者，學費打97折。
b.舊生：每週修習10小時以上之課程，並就讀全期者（免報名費）。
　•於註冊期限前完成報名手續者，學費打9折。
　•於註冊期限後完成報名手續者，學費打95折。

(1)學費不含書籍費用。

春季 / 夏季 / 秋季 / 冬季班

短期遊學專班

NT$ 27,225  (15小時/週)

NT$ 18,150  (10小時/週)

學費依教學及活動內容決定

(2)新生報名費用NT$500（適用於在台灣申請者)

H
ọ

c p
h

í

Học phí

1. Học phí

Học kỳ Thời gian Học phí

27225 NT$ ( 15 tiếng / tuần )
18150 NT$ ( 10 tiếng / tuần )11 tuần

2- 8 tuần

(4) Hình thức nộp lệ phí

Ngân hàng Taiwan Business Bank, chi nhánh Bo-ai
Số tài khoản: 003-12-800012
Tên chủ tài khoản: Wenzao Ursuline University of Languages
( Đề nghị ghi rõ: Nộp học phí cho Trung tâm tiếng Hoa)

Chuyển khoản 

ngân hàng

Thẻ tín dụng

Tiền mặt Nộp tại Văn phòng Trung tâm: Từ 9:00 sáng đến 3:00 chiề

Lớp mùa Xuân/ mùa Hạ/ 
mùa Thu/ mùa Đông

Lớp du học ngắn hạn Học phí sẽ được tính căn cứ theo nội dung 
chương trình học và các hoạt động khác.

(1) Học phí không bao gồm tiền giáo trình.
(2) Phí đăng kí nhập học: 500 Đài tệ( đối với các đối tượng đang ở tại Đài Loan).

(3) Ưu đãi
◎Học viên mới: tham gia khóa học trên 10 tiếng một tuần và theo học suốt khóa ( phải 
     nộp phí đăng ký)
．Hoàn tất thủ tục đăng kí ( nộp đủ hồ sơ và học phí ) trước hạn đăng ký nhập học, giảm 
     5% học phí.
．Hoàn tất thủ tục đăng kí ( nộp đủ hồ sơ và học phí ) sau hạn đăng ký nhập học, giảm 
     3% học phí.　
◎ Học viên cũ: tham gia khóa học trên 10 tiếng đồ hồ một tuần và theo học suốt khóa 
     ( miễn phí đăng kí)
．Hoàn tất thủ tục đăng kí trước hạn đăng ký nhập học, giảm 10% học phí.
．Hoàn tất thủ tục đăng kí sau hạn đăng ký nhập học, giảm 5% học phí.

 (5) Để đáp ứng nhu cầu học cho tất cả các học viên thuộc các trình độ khác nhau và để 
tiện cho việc tiến hành phân lớp, vui lòng liên hệ với Trung tâm để sắp xếp thời gian 
phỏng vấn.

2.  Giấy chứng nhận hoàn tất khóa học
Sau khi kết thúc khóa học, kết quả học tập đạt yêu cầu và số buổi vắng mặt dưới ¼ một 
học kỳ, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn tất khóa học.

3.  Hoàn trả học phí
(1) Nếu vì vấn đề Visa mà không thể nhập học, Trung tâm sẽ hoàn trả toàn bộ học phí ( 

phí đăng kí không hoàn trả )
(2) Nếu vì số học viên đăng kí không đủ để mở lớp, Trung tâm sẽ hoàn trả toàn bộ lệ phí 

đã nộp. Vui lòng đến Trung tâm để nhận lại học phí trong tuần ngay sau khai giảng.
(3) Trong thời gian từ khi đăng kí và nộp phí đến trước ngày khai giảng, muốn rút học phí, 

Trung tâm sẽ hoàn trả 90% học phí.
(4) Trong thời gian 2 tuần đầu từ khi khai giảng, nếu muốn rút học phí, Trung tâm sẽ 

hoàn trả 50% học phí.
(5) Quá 2 tuần sau khi khai giảng, Trung tâm sẽ không hoàn trả học phí.
※Nếu phù hợp với các yêu cầu hoàn trả học phí trên, vui lòng liên hệ với Trung tâm để 

được hướng dẫn làm thủ tục.
※Các đối tượng có Visa học tiếng Hoa nếu làm thủ tục hoàn phí, Trung tâm sẽ thông 

báo với Cục di dân và quản lý xuất nhập cảnh Đài Loan trong vòng 3 ngày kể từ ngày 
rút học phí để hủy hiệu lực Visa.

Nộp tại Văn phòng Trung tâm: Từ 9:00 sáng đến 3:00 chiều
(Thẻ Visa/ Master/ JCB đều được)
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1.學費

學　　　期 時 間 費　　　　用

十一週

二～八週

2.結業證書 
學期結束成績合格且缺席未達全期四分之一者，可申請核發結業證書。      

3.退費
(1)若因簽證問題無法入學，已繳納之學費全數退還（報名費不退）。
(2)報名班別因人數不足而無法開班者，所繳費用全數退還。請在開課後一
   週內至華語中心辦理。
(3)自報名繳費後至開班上課日前退班者，學費退90%。
(4)自開班上課日起兩週內申請退費者，學費退50%。
(5)自開班上課日起已逾兩週申請退費者，恕不受理退費手續。
※如符合退費條件，請洽華語中心了解如何辦理。
※持學華語簽證而辦理退費者，將於退費日起三天內通報台灣入出境移民署
  取消其簽證。

(4)付費方式

(5)為因應不同程度學生之需求，以便安排課程，請先與中心預約面談。

信用卡

銀行轉帳

現金

臺灣中小企銀博愛分行

帳號：003-12-800012
戶名：文藻學校財團法人文藻外語大學 

            (請備註:繳付華語中心學費)

9:00 a.m. ~ 3:00 p.m.   於華語中心辦公室繳交

VISA  / MASTER / JCB
9:00 a.m. ~ 3:00 p.m.   於華語中心辦公室繳交

(3)優惠方式
a.新生：每週修習10小時以上之課程，並就讀全期者（須繳報名費）。
　•於註冊期限前完成報名手續（繳齊報名資料與學費）者，學費打95折。
　•於註冊期限後完成報名手續（繳齊報名資料與學費）者，學費打97折。
b.舊生：每週修習10小時以上之課程，並就讀全期者（免報名費）。
　•於註冊期限前完成報名手續者，學費打9折。
　•於註冊期限後完成報名手續者，學費打95折。

(1)學費不含書籍費用。

春季 / 夏季 / 秋季 / 冬季班

短期遊學專班

NT$ 27,225  (15小時/週)

NT$ 18,150  (10小時/週)

學費依教學及活動內容決定

(2)新生報名費用NT$500（適用於在台灣申請者)

H
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h

í

Học phí

1. Học phí

Học kỳ Thời gian Học phí

27225 NT$ ( 15 tiếng / tuần )
18150 NT$ ( 10 tiếng / tuần )11 tuần

2- 8 tuần

(4) Hình thức nộp lệ phí

Ngân hàng Taiwan Business Bank, chi nhánh Bo-ai
Số tài khoản: 003-12-800012
Tên chủ tài khoản: Wenzao Ursuline University of Languages
( Đề nghị ghi rõ: Nộp học phí cho Trung tâm tiếng Hoa)

Chuyển khoản 

ngân hàng

Thẻ tín dụng

Tiền mặt Nộp tại Văn phòng Trung tâm: Từ 9:00 sáng đến 3:00 chiề

Lớp mùa Xuân/ mùa Hạ/ 
mùa Thu/ mùa Đông

Lớp du học ngắn hạn Học phí sẽ được tính căn cứ theo nội dung 
chương trình học và các hoạt động khác.

(1) Học phí không bao gồm tiền giáo trình.
(2) Phí đăng kí nhập học: 500 Đài tệ( đối với các đối tượng đang ở tại Đài Loan).

(3) Ưu đãi
◎Học viên mới: tham gia khóa học trên 10 tiếng một tuần và theo học suốt khóa ( phải 
     nộp phí đăng ký)
．Hoàn tất thủ tục đăng kí ( nộp đủ hồ sơ và học phí ) trước hạn đăng ký nhập học, giảm 
     5% học phí.
．Hoàn tất thủ tục đăng kí ( nộp đủ hồ sơ và học phí ) sau hạn đăng ký nhập học, giảm 
     3% học phí.　
◎ Học viên cũ: tham gia khóa học trên 10 tiếng đồ hồ một tuần và theo học suốt khóa 
     ( miễn phí đăng kí)
．Hoàn tất thủ tục đăng kí trước hạn đăng ký nhập học, giảm 10% học phí.
．Hoàn tất thủ tục đăng kí sau hạn đăng ký nhập học, giảm 5% học phí.

 (5) Để đáp ứng nhu cầu học cho tất cả các học viên thuộc các trình độ khác nhau và để 
tiện cho việc tiến hành phân lớp, vui lòng liên hệ với Trung tâm để sắp xếp thời gian 
phỏng vấn.

2.  Giấy chứng nhận hoàn tất khóa học
Sau khi kết thúc khóa học, kết quả học tập đạt yêu cầu và số buổi vắng mặt dưới ¼ một 
học kỳ, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn tất khóa học.

3.  Hoàn trả học phí
(1) Nếu vì vấn đề Visa mà không thể nhập học, Trung tâm sẽ hoàn trả toàn bộ học phí ( 

phí đăng kí không hoàn trả )
(2) Nếu vì số học viên đăng kí không đủ để mở lớp, Trung tâm sẽ hoàn trả toàn bộ lệ phí 

đã nộp. Vui lòng đến Trung tâm để nhận lại học phí trong tuần ngay sau khai giảng.
(3) Trong thời gian từ khi đăng kí và nộp phí đến trước ngày khai giảng, muốn rút học phí, 

Trung tâm sẽ hoàn trả 90% học phí.
(4) Trong thời gian 2 tuần đầu từ khi khai giảng, nếu muốn rút học phí, Trung tâm sẽ 

hoàn trả 50% học phí.
(5) Quá 2 tuần sau khi khai giảng, Trung tâm sẽ không hoàn trả học phí.
※Nếu phù hợp với các yêu cầu hoàn trả học phí trên, vui lòng liên hệ với Trung tâm để 

được hướng dẫn làm thủ tục.
※Các đối tượng có Visa học tiếng Hoa nếu làm thủ tục hoàn phí, Trung tâm sẽ thông 
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資料來源：外交部領事事務局http://www.boca.gov.tw/

　　　　　內政部入出國及移民署http://www.immigration.gov.tw/

(資料若有相關異動，以政府最新公告為準)

停留簽證
已獲本中心入學許可之外籍人士，可持本中心寄發之入學許可，至最近之

中華民國大使館或代表處申請停留簽證。所持簽證之停留期限倘為六十天

以上且未加蓋限制記號者，可於停留期限屆滿前15日，向停留地縣市移民

署申請延期。每次最長得延期六十天，以二次為限。請於辦理前向華語中

心申請「在學證明」及「出席紀錄」。

※以落地簽證或免簽證方式入境、非以研習中文之停留簽證目的來台，或

　已以其他身分在台居留者，均不得在台轉換簽證目的為「研習中文」。

外交部領事事務局申請停留簽證：

內政部入出國及移民署申請停留簽證延期：

居留簽證
已持簽證目的為研習中文之停留簽證來台，並於同一所學校連續就讀滿四

個月且繼續註冊三個月以上者，得於停留期限屆滿至少一週前申請改換居

留簽證。請於辦理前向華語中心申請在學證明、出席記錄及成績單，並攜

帶其他相關文件至外交部領事事務局申辦。獲得居留簽證後須於15日內至

移民署辦理居留證。

外交部領事事務局申請居留簽證：

內政部入出國及移民署申請居留證：

V
isaVisa

Visa tạm trú
Những đối tượng người nước ngoài đã nhận được Giấy báo nhập học của Trung 
tâm, có thể sử dụng Giấy báo nhập học đó đến Đại sứ quán hoặc Văn phòng đại 
diện Đài Loan gần nhất để làm thủ tục xin Visa tạm trú. Nếu thời gian tạm trú trên 
Visa được cấp không quá 60 ngày và trên Visa chưa đóng ký hiệu bị hạn chế, có 
thể đến Cục di dân ở thành phố nơi tạm trú để làm thủ tục gia hạn trước khi hết 
hạn tạm trú 15 ngày. Mỗi lần gia hạn nhiều nhất là 60 ngày và chỉ được gia hạn 2 
lần. Trước khi làm thủ tục xin gia hạn Visa vui lòng đến Trung tâm để xin Giấy 
chứng nhận đang theo học tại Trung tâm và Bản ghi chú chuyên cần.
*Những đối tượng nhập cảnh với Visa được đóng tại sân bay của Đài Loan hoặc 
nhập cảnh không cần Visa, hoặc có Visa tạm trú nhưng đến Đài Loan không phải 
để học tiếng Hoa, hoặc đã cư trú tại Đài Loan bằng những thân phận khác, đều 
không được làm thủ tục đổi thành Visa học tiếng Hoa tại Đài Loan.
Xin Visa tạm trú: Cục lãnh sự Bộ ngoại giao
Xin gia hạn Visa tạm trú: Cục di dân và xuất nhập cảnh Bộ nội chính.

Visa cư trú
Nếu dùng Visa tạm trú học tiếng Hoa, nhập cảnh vào Đài Loan và theo học liên tục 
đủ 4 tháng tại cùng một trường và đăng ký học tiếp từ 3 tháng trở lên, phải làm 
thủ tục xin đổi thành Visa cư trú trước khi hết hạn ít nhất 1 tuần. Vui lòng đến 
Trung tâm tiếng Hoa xin Giấy chứng nhận đang theo học tại trường, Bản ghi chú 
chuyên cần, Bảng điểm và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ có liên quan trước khi đến 
Cục lãnh sự Bộ ngoại giao. Sau khi có được Visa cư trú trong vòng 15 ngày phải 
đến Cục di dân để làm Thẻ cư trú.
Xin Visa cư trú: Cục lãnh sự Bộ ngoại giao.
Xin Thẻ cư trú: Cục di dân và xuất nhập cảnh Bộ nội chính.
Nguồn:  
Cục lãnh sự Bộ ngoại giao http://www.boca.gov.tw/
Cục di dân và xuất nhập cảnh Bộ nội chính http://www.immigration.gov.tw/
(Nếu thông tin có thay đổi, thì sẽ căn cứ theo thông báo mới nhất của Chính phủ )

Thủ tục hồ sơ xin visa tại Việt Nam: 
1.Tham khảo tại trang web http://tecohcm.org.vn/vn/overseas-cat/7
2.Điền đơn xin visa tại website  https://visawebapp.boca.gov.tw
3.Phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội :

Địa chỉ：5th Fl, HITC Building, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: 3833 5501~05
EmaiL: tecohn@netnam.vn
Website：www.taiwanembassy.org/vn

4.Phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh :
Địa chỉ: Tầng 19 tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, 
TPHCM
Tel: (84-8) 3-8346264~7 - Đường dây nóng: 090 3927019
Email: suggest@tecohcm.org.vn
Website：www.tecohcm.org.vn



簽　證

��
�
│

資料來源：外交部領事事務局http://www.boca.gov.tw/

　　　　　內政部入出國及移民署http://www.immigration.gov.tw/

(資料若有相關異動，以政府最新公告為準)

停留簽證
已獲本中心入學許可之外籍人士，可持本中心寄發之入學許可，至最近之

中華民國大使館或代表處申請停留簽證。所持簽證之停留期限倘為六十天

以上且未加蓋限制記號者，可於停留期限屆滿前15日，向停留地縣市移民

署申請延期。每次最長得延期六十天，以二次為限。請於辦理前向華語中

心申請「在學證明」及「出席紀錄」。

※以落地簽證或免簽證方式入境、非以研習中文之停留簽證目的來台，或

　已以其他身分在台居留者，均不得在台轉換簽證目的為「研習中文」。

外交部領事事務局申請停留簽證：

內政部入出國及移民署申請停留簽證延期：

居留簽證
已持簽證目的為研習中文之停留簽證來台，並於同一所學校連續就讀滿四

個月且繼續註冊三個月以上者，得於停留期限屆滿至少一週前申請改換居

留簽證。請於辦理前向華語中心申請在學證明、出席記錄及成績單，並攜

帶其他相關文件至外交部領事事務局申辦。獲得居留簽證後須於15日內至

移民署辦理居留證。

外交部領事事務局申請居留簽證：

內政部入出國及移民署申請居留證：

V
isaVisa

Visa tạm trú
Những đối tượng người nước ngoài đã nhận được Giấy báo nhập học của Trung 
tâm, có thể sử dụng Giấy báo nhập học đó đến Đại sứ quán hoặc Văn phòng đại 
diện Đài Loan gần nhất để làm thủ tục xin Visa tạm trú. Nếu thời gian tạm trú trên 
Visa được cấp không quá 60 ngày và trên Visa chưa đóng ký hiệu bị hạn chế, có 
thể đến Cục di dân ở thành phố nơi tạm trú để làm thủ tục gia hạn trước khi hết 
hạn tạm trú 15 ngày. Mỗi lần gia hạn nhiều nhất là 60 ngày và chỉ được gia hạn 2 
lần. Trước khi làm thủ tục xin gia hạn Visa vui lòng đến Trung tâm để xin Giấy 
chứng nhận đang theo học tại Trung tâm và Bản ghi chú chuyên cần.
*Những đối tượng nhập cảnh với Visa được đóng tại sân bay của Đài Loan hoặc 
nhập cảnh không cần Visa, hoặc có Visa tạm trú nhưng đến Đài Loan không phải 
để học tiếng Hoa, hoặc đã cư trú tại Đài Loan bằng những thân phận khác, đều 
không được làm thủ tục đổi thành Visa học tiếng Hoa tại Đài Loan.
Xin Visa tạm trú: Cục lãnh sự Bộ ngoại giao
Xin gia hạn Visa tạm trú: Cục di dân và xuất nhập cảnh Bộ nội chính.

Visa cư trú
Nếu dùng Visa tạm trú học tiếng Hoa, nhập cảnh vào Đài Loan và theo học liên tục 
đủ 4 tháng tại cùng một trường và đăng ký học tiếp từ 3 tháng trở lên, phải làm 
thủ tục xin đổi thành Visa cư trú trước khi hết hạn ít nhất 1 tuần. Vui lòng đến 
Trung tâm tiếng Hoa xin Giấy chứng nhận đang theo học tại trường, Bản ghi chú 
chuyên cần, Bảng điểm và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ có liên quan trước khi đến 
Cục lãnh sự Bộ ngoại giao. Sau khi có được Visa cư trú trong vòng 15 ngày phải 
đến Cục di dân để làm Thẻ cư trú.
Xin Visa cư trú: Cục lãnh sự Bộ ngoại giao.
Xin Thẻ cư trú: Cục di dân và xuất nhập cảnh Bộ nội chính.
Nguồn:  
Cục lãnh sự Bộ ngoại giao http://www.boca.gov.tw/
Cục di dân và xuất nhập cảnh Bộ nội chính http://www.immigration.gov.tw/
(Nếu thông tin có thay đổi, thì sẽ căn cứ theo thông báo mới nhất của Chính phủ )

Thủ tục hồ sơ xin visa tại Việt Nam: 
1.Tham khảo tại trang web http://tecohcm.org.vn/vn/overseas-cat/7
2.Điền đơn xin visa tại website  https://visawebapp.boca.gov.tw
3.Phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội :

Địa chỉ：5th Fl, HITC Building, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: 3833 5501~05
EmaiL: tecohn@netnam.vn
Website：www.taiwanembassy.org/vn

4.Phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh :
Địa chỉ: Tầng 19 tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, 
TPHCM
Tel: (84-8) 3-8346264~7 - Đường dây nóng: 090 3927019
Email: suggest@tecohcm.org.vn
Website：www.tecohcm.org.vn



交通指南

��
�

�
�
│

高速公路

：由鼎金系統交流道右線左營（362公里出口）下高速公路。南下

：由鼎金系統交流道左線左營（362公里出口）下高速公路。北上

行經大中路，過榮民總醫院後，向左轉進入民族一路，再直行

 1 公里即到本校。

高雄市公車

於民族路校門口--72、91、民族幹線

於鼎中路校門口--3、28、77、91、紅35、紅36

汽車客運公司

高雄客運公司行經本校路線有：

8021、8023、8025、8029、8032、8038、8039、8040、8041、8042、

8046號至文藻下車。

高鐵左營站到本校之方法

公車：搭乘3、紅35、民族幹線至文藻外語大學站下車。

計程車：由高鐵站至本校約1公里。

小港機場到本校之方法

公車：機場楠梓專線至文藻外語大學站下車。

計程車：（比照高速公路北上）：約25~30分鐘。

H
ư
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 giao
 th
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n

g

Hướng dẫn giao thông

Đường cao tốc
: đi đến hệ thống đường giao cắt Dingjin, ra khỏi đường Đi từ phía Bắc

cao tốc tại kilômét số 362 rẽ vào đường bên phải hướng về Zuoying.
: đi đến hệ thống đường giao cắt Dingjin, ra khỏi đường Đi từ phía Nam

cao tốc tại kilômét số 362 rẽ vào đường bên phải hướng về Zuoying.
Đi dọc theo đường Dazhong, qua bệnh viện Rongzong, rẽ trái vào 
đường Minzu 1st, sau đó đi thẳng khoảng 1km thì đến trường.

Xe bus thành phố Cao Hùng
Đến cổng chính của trường bên đường Minzu: xe số 72, 91, 
Minzu ganxian (90).
Đến cổng trường bên đường Dingzhong: xe số 3, 28, 77, 91, 
Red 35, Red 36

Công ty xe khách
Công ty xe khách Cao Hùng có các tuyến xe sau ngang qua trường:
Số 8021, 8023, 8025, 8029, 8032, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8046; 
đến trạm Wenzao xuống xe.

Từ trạm tàu cao tốc Zuoying đến trường:
Xe bus: số 3, Red 35, Minzu ganxian, đến trạm Wenzao xuống xe.
Taxi: từ trạm tàu cao tốc đến trường khoảng 1 km.

Từ sân bay Xiaogang đến trường
Xe bus: Nanzi zhuanxian đến trạm Wenzao xuống xe.
Taxi: từ sân bay đến trường khoảng 25-30 phút.
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